
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i SBUF 21/8 2017 

Til stede:  Klaus WK, Anja K, Lone L og Linda H (ref.) 

1. Foreningsdrift: 

- Kontingenter og medlemmer: Der er kommet i alt 61.000 kr. ind i kontingenter. Heraf ca. 250 

husstande/enkeltpersoner og 9 virksomheder. Derudover er der kommet næsten 20.000 kr. ind 

på Sennels Udviklingskontoen i forbindelse med Leif Møllers fest. 

- Nye beboere i Sennels: ide om en velkomstfolder og kurv til nye tilflyttere. Udfordringen bliver 

at få en smart måde, at gøre det på. Vi får sat en tekst på infoskærmene: Har du fået ny nabo, 

så kontakt borgerforeningen. Så kommer vi med en kurv + minikalender og medlemskort. 

2. Arrangementer: 

- Strandfest-opgaverne: Søndag morgen-tjansen løste Jytte Klainberger.  

- Tour de Sennels: LL og AK snakker/mødes med Randi, Dorte Kirk, Sara og Lotte.  

- Halloween: Vi spørger forsamlingshuset, om de kunne tænke sig at stå for et fælles 

græskarskærearrangement-event. 

3. Udvikling: 

- Forsamlingshuset: Forsamlingshuset får besøg af Steve, oldebarn af Thomas Sørensen, der 

skænkede huset. Der er kaffe- og kagearrangement torsdag d. 24/8, hvor der vil være 

information om den historiske tid, Thomas Sørensens familie mm. 

- KWK har sendt en ansøgning til kommunen om 1,2 mio. til forsamlingshus-projektet. Med USA-

besøget og et tilsagn fra kommunen, vil der være basis for at søge eksterne fonde. 

- Multibanen: gruppen er kørt lidt fast. De vil undersøge, om de skal redefinere projektet. 

- Infonet: Der skal gerne findes 10 nye landsbyer, der vil være med. Der vil være ERFA-møde d. 

29/8 med flere interesserede landsbyer, herunder byerne på Hannæs samt Nors. KWK arbejder 

på dette projekt. 

- Cold Hawai-indland: Der er lavet en potentiale-analyse i denne forbindelse, og kommunen vil 

indbyde til et møde for de landsbyer, der ikke er med. KWK har søgt interesserede til en 

arbejdsgruppe, og foreløbig har Louisa meldt sig. 

- Sauna-projektet: KWK og Louisa arbejder videre med dette. 

- Skole-hal-projektet: KWK og LL har haft et indledende møde med Jeanette Lund, der vil lave et 

’skriv’ (notat) til kommunen. Hvis vi skal videre med dette projekt og kunne søge eksterne 

midler, kræver det en aftale med kommunen om forandrede ejerforhold. Jeanette mener, vi 

skal gøre os mere synlige i medierne (IGEN), fx at der er handlet mange huse osv.  

4. Evt.: Anja har sendt brev til kommunen ang. forandring af den lille grund ved 

Thorhaugevej/Mallevej. 

5. Næste møde: Mandag d. 2/10 kl. 19.00 hos Anette – eller Linda. 


